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1.1 Bestuursverslag

2

      De Stichting heeft ten doel de bevordering van de wetenschap, kunst en cultuur en de bescherming 
van het milieu, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles 
in de ruimste zin van het woord. Niet uitgesloten van de doelstelling is ook de bevordering en 
ondersteuning van andere maatschappelijke of culturele instellingen die het algemeen nut beogen. 

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

(a) het toekennen van de volgende prijzen:
o GH�³'U��+�3��+HLQHNHQSUijs voor de Biochemie en Biofysica´��RS�KHW�JHELHG�YDQ�GH�

biochemie en biofysica, met inbegrip van de microbiologie en van de kiemingsfysiologie 
van zaden;

o GH�³'U��$�+��+HLQHNHQSULMV�YRRU�GH�*HQHHVNXQGH´��RS�KHW�JHELHG�YDQ�GH�JHQHHVNXQGH�
o GH�³'U��$�+��+HLQHNHQSULMV�YRRU�GH�+LVWRULVFKH�:HWHQVFKDS´��RS�KHW�JHELHG�YDQ�GH�

historische wetenschap;
o GH�³'U��$�+��+HLQHNHQSULMV�YRRU�GH�0LOLHXZHWHQVFKDSSHQ´��op het gebied van de 

bescherming van het milieu;
o de ³C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve wetenschDSSHQ´��RS�KHW�JHELHG�

van de cognitieve wetenschap.

Deze prijzen worden periodiek toegekend aan een natuurlijk persoon of aan een groep van terzake 
samenwerkende natuurlijke personen, die een zodanige prestatie op het betreffende 
onderzoeksterrein heeft geleverd, dat deze naar het oordeel van de jury op het betreffende terrein, 
samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, op grond van 
uitzonderlijk belang of uitzonderlijke waarde van deze prestatie voor de toekenning van de prijs in 
aanmerking komt. Indien een jury van oordeel is dat geen prestatie als vorenbedoeld van een 
natuurlijk persoon of van een groep terzake samenwerkende natuurlijke personen voor toekenning 
van de prijs in aanmerking komt kan de prijs ook worden toegekend voor een prestatie als voormeld 
van twee natuurlijke personen, of van een natuurlijk persoon en een groep van terzake 
samenwerkende natuurlijke personen, dan wel twee groepen van terzake samenwerkende natuurlijke 
personen;

(b) het toekennen van de volgende prijzen:
o GH�³+HLQHNHQ�<RXQJ�6FLHQWLVWV�$ZDUG�LQ�+XPDQLWLHV´�
o GH�³+HLQHNHQ�<RXQJ�6FLHQWLVWV�$ZDUG�LQ�WKH�6RFLDO�6FLHQFHV´�
o GH�³+HLQHNHQ�<RXQJ�6FLHQWLVWV�$ZDUG�LQ�WKH�0HGLFDO�%LRPHGLFDO�6FLHQFHV´�
o GH�³+HLQHNHQ�<RXQJ�6FLHQWLVWV�$ZDUG�LQ�WKH�1DWXUDO�6FLHQFHV´�

Deze prijzen worden periodiek toegekend aan een natuurlijk persoon of aan een groep van 
samenwerkende natuurlijke personen, die als jonge, veelbelovende wetenschapper(s) door excellent 
onderzoek op het betreffende onderzoeksterrein een zodanige voorbeeldfunctie vervult voor andere 
jonge wetenschappers dat deze naar het oordeel van de jury, samengesteld door de Koninklijke 
Nederlandse Akademie voor Wetenschappen voor de toekenning van de prijs in aanmerking komt;

(c) het ter beschikking stellen van gelden voor onderzoek betreffende sub (a) en (b) genoemde 
onderzoeksterreinen;

(d) het ter beschikking stellen van gelden aan instellingen die een specifiek onderdeel van de 
wetenschap dan wel kunst bevorderen of andere maatschappelijke of culturele instellingen;

(e) het ter beschikking stellen van gelden aan de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst.
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Op 28 december 2018 heeft de Stichting het vermogen van de volgende stichtingen onder algemene 
titel verkregen middels een juridische fusie, waarbij deze stichtingen ophouden te bestaan:

x Dr. H.P. Heineken Stichting
x Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Historische Wetenschap
x Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Geneeskunde
x Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Milieuwetenschappen
x C.L. de Carvalho-Heineken Stichting voor de Cognitieve Wetenschappen

Op 27 september 2018 hebben de prijsuitreikingen plaatsgevonden, toen nog uitgereikt door 
bovenstaande stichtingen:

x Professor Xiaowei Zhuang, hoogleraar chemie, chemische biologie en fysica, Harvard 
university, Cambridge (Verenigde Staten) ontving de Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie 
en Biofysica voor het ontwikkelen van hoge-resolutie beeldvormende technieken en het 
gebruik daarvan bij het vinden van antwoorden op fundamentele biologische vraagstukken.

x Prof.dr. Peter F.M. Carmeliet, hoogleraar geneeskunde aan Katholieke Universiteit Leuven 
(België) ontving de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde voor zijn onderzoek naar de 
invloed van groeifactoren op endotheel- en zenuwcellen, en voor zijn inspanningen om kennis 
daarover te vertalen naar behandelingen voor vaat- en zenuwziekten.

x Professor John R. McNeill, universiteitshoogleraar aan Georgetown University (Washington, 
DC, Verenigde Staten) ontving de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap
voor zijn grote bijdrage aan de integratie van twee jonge historische disciplines: de 
wereldgeschiedenis en de milieugeschiedenis.

x Professor Paul D.N. Hebert, hoogleraar moleculaire biodiversiteit, University of Guelph 
(Canada) ontving de Dr. A.H. Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen voor zijn grote bijdrage 
aan de ontwikkeling van een genetische streepjescode die elke biologische soort op aarde kan 
classificeren.

x Professor Nancy Kanwisher, hoogleraar cognitieve wetenschappen, Harvard University, 
Cambridge (Verenigde Staten) ontving de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor haar uiterst 
oorspronkelijke, degelijke en overtuigende bijdragen aan onze kennis over de organisatie van 
de menselijke hersenen.

Op dezelfde datum heeft de Stichting de volgende prijzen uitgereikt:

x Dr. mr. M.A.H. van der Woude (37) ontving de Heineken Young Scientists Award 2018 in het 
domein Humanities 2018 voor haar onderzoek naar de wisselwerking tussen het recht en het 
SXEOLHNH�GHEDW�URQG�WKHPD¶V�DOV�WHUURULVPH��PLJUDWLH�HQ�JUHQVRYHUVFKULMGHnde criminaliteit.

x Dr. M.J. van Tol (37) ontving de Heineken Young Scientists Award 2018 in het domein Social 
Sciences voor haar onderzoek naar de vele factoren die bijdragen aan het ontstaan van 
depressies en andere psychiatrische aandoeningen.

x Dr. J. Snijder (29) ontving de Heineken Young Scientists Award 2018 in het domein 
Medical/Biomedical Sciences voor de toepassing van geavanceerde microscopische 
technieken om de moleculaire werking van onder meer virussen te bestuderen.

x Dr. P. Bijl (34) ontving de Heineken Young Scientists Award 2018 in het domein Natural 
Sciences voor zijn onderzoek naar de relatie tussen atmosfeer, oceanen en ecosystemen in 
het zuidpoolgebied in de laatste 80 miljoen jaar.
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De fondsen in de Stichting zijn op dit moment voldoende om de doelstelling te bekostigen. Van 
actieve fondswerving is daarom geen sprake.

De beleggingsportefeuille wordt door Citibank beheerd op discretionaire basis met de US$ als 
referentie valuta. De beheerder hanteert een conservatieve beleggingsdoelstelling, gericht op 
kapitaalbehoud met enig element van groei. De portefeuille is zeer liquide en kan binnen enkele 
dagen worden verkocht. De asset allocatie is 70% vastrentende waarden en 30% aandelen.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

x C.L. de Carvalho-Heineken, voorzitter
x R.H. Meppelink, secretaris
x H.A. Oosters, penningmeester
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2.1 Balans per 31 december 2018 

(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2018 31-12-2017
€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1 210.289 124.182

Effecten 2 23.166.520 21.496.262

Liquide middelen 3 601.593 3.738.607

23.978.402 25.359.051

PASSIVA

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 4 4.229.703 4.957.949
Bestemmingsreserves 5 17.315.244 0

21.544.947 4.957.949

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 31.471 6.610
Overige schulden 6 2.387.563 20.275.078
Overlopende passiva 7 14.421 119.414

2.433.455 20.401.102

23.978.402 25.359.051
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2.2 Staat van baten en lasten over 2018 

2018 2017
€ €

Lasten
Kosten prijsuitreiking Heineken Young
Scientists Awards 23.142 0
Prijzengeld Heineken Young Scientists
Awards 40.000 0
Algemene kosten 8 255.109 297.353

Som der lasten 318.251 297.353

Saldo van baten en lasten (318.251) (297.353)
Financiële baten en lasten 9 (409.995) (206.244)

Resultaat (728.246) (503.597)
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de wetenschap en kunst in het algemeen. De stichting
doet dit door middel van het beschikbaar stellen van geldmiddelen aan instellingen die een specifiek
onderdeel van de wetenschap of kunst bevorderen.

De Stichting Alfred Heineken Fondsen is opgericht op 24 juni 1964 bij notariële akte, te Amsterdam. 
Op 28 december 2018 heeft de stichting het vermogen van de volgende stichtingen onder algemene titel
verkregen middels een jurdische fusie. Daarbij zijn de statuten aangepast en zullen de vermogens
afzonderlijk in een bestemmingsreserve worden geadministreerd.

• Dr. H.P. Heineken Stichting
• Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Historische Wetenschap
• Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Geneeskunde
• Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Milieuwetenschappen
• C.L. de Carvalho-Heineken Stichting voor de Cognitieve Wetenschappen

De Stichting Alfred Heineken Fondsen is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 41198544. 

Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft en vanwege specifieke werkzaamheden niet in
concurrentie treedt met soortgelijke ondernemingen, is zij niet onderworpen aan
vennootschapsbelasting.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Het jaarverslag is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor kleine rechtspersonen (RJk), kleine
organisaties-zonder-winststreven.

Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
De baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen
Het jaarverslag luidt in euro, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de stichting is.

Een transactie in vreemde valuta bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers
op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de
functionele valutakoers op de balansdatum.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire posten in
vreemde valuta, worden verwerkt in de staat van baten en lasten.
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Fusie 
Op 28 december 2018 is de Stichting gefuseerd met de volgende stichtingen: 
• Dr. H.P. Heineken Stichting 
• Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Historische Wetenschap 
• Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Geneeskunde 
• Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Milieuwetenschappen 
• C.L. de Carvalho-Heineken Stichting voor de Cognitieve Wetenschappen 

Hierbij is de Stichting de verkrijgende partij. De fusie is verwerkt volgens de ‘carry over accounting’- 
methode. 

Grondslagen

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde plus transactiekosten
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus een eventuele benodigde
voorziening voor oninbaarheid.

Kortlopende effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Voor de afwaardering
naar lagere marktwaarde is de individuele methode toegepast. De gerealiseerde en niet gerealiseerde
waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden in de staat van baten en lasten
verantwoord.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na
de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Financiële baten en lasten
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende schuld.
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2.4 Toelichting op de balans

Vlottende activa

31-12-2018 31-12-2017
€ €

1  Vorderingen
Overlopende activa 210.289 124.182

Overlopende activa
Te ontvangen interest obligaties 124.360 106.889
Overige vorderingen 85.929 17.293

210.289 124.182

2  Effecten
Effecten 23.166.520 21.496.262

Ultimo 2018 bedraagt de marktwaarde €24.709.954 (2017: €23.254.016)

3  Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V. 57.849 1.515.598
Citibank 543.744 2.223.009

601.593 3.738.607

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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2018 2017
€ €

4  Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 4.957.949 5.461.546
Uit resultaatverdeling (728.246) (503.597)

Stand per 31 december 4.229.703 4.957.949

31-12-2018 31-12-2017
€ €

5  Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en
Biofysica 4.971.307 0
Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor Geneeskunde 2.003.586 0
Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische
Wetenschap 2.522.940 0
Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor de
Milieuwetenschappen 2.806.929 0
Bestemmingsreserve C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve
Wetenschappen 5.010.482 0

17.315.244 0

Bovenstaande bestemmingsreserves zijn gevormd overeenkomstig de op 28 december gewijzigde
statuten van de Stichting. Deze vermogens worden door de Stichting besteed aan de prijzen zoals
omschreven in de naam van de bestemmingsreserves en alle kosten die daarmee verband houden.

2018 2017
€ €

Bestemmingsreserve Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica
Stand per 1 januari 0 0
Dotatie boekjaar 4.971.307 0

Stand per 31 december 4.971.307 0

Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor Geneeskunde
Stand per 1 januari 0 0
Dotatie boekjaar 2.003.586 0

Stand per 31 december 2.003.586 0
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2018 2017
€ €

Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap
Stand per 1 januari 0 0
Dotatie boekjaar 2.522.940 0

Stand per 31 december 2.522.940 0

Bestemmingsreserve Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen
Stand per 1 januari 0 0
Dotatie boekjaar 2.806.929 0

Stand per 31 december 2.806.929 0

Bestemmingsreserve C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen
Stand per 1 januari 0 0
Dotatie boekjaar 5.010.482 0

Stand per 31 december 5.010.482 0

Kortlopende schulden

6  Overige schulden
Rekening-courant Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst 2.387.563 2.783.302
Rekening-courant Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Historische
Wetenschap 0 2.619.235
Rekening-courant Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Geneeskunde 0 2.123.458
Rekening-courant Dr. A.H. Heineken Stichting voor de
Milieuwetenschappen 0 2.889.230
Rekening-courant Dr. A.H. Heineken Stichting 0 4.880.569
Rekening-courant C.L. de Carvalho-Heineken Stichting voor de
Cognitieve Wetenschappen 0 4.979.284

2.387.563 20.275.078

Over de schulden in rekening-courant aan de stichtingen wordt 5,5% (2017: idem) rente berekend.

7  Overlopende passiva
Accountantskosten 12.001 12.825
Administratiekosten 2.420 106.589

14.421 119.414
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers in dienst (2017: idem).

2018 2017
€ €

8  Algemene kosten

Accountantskosten 17.421 15.652
Fiscale advieskosten 12.871 14.148
Administratiekosten 86.612 116.043
Bankkosten 138.205 151.510

255.109 297.353

9  Financiële baten en lasten

Resultaat van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten 643.300 1.394.423
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 26.061 8
Rentelasten en soortgelijke kosten (1.079.356) (1.600.675)

(409.995) (206.244)

Resultaat van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Resultaat van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten 643.300 1.394.423

Resultaat van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Rentebaten effecten 421.003 380.105
Dividend effecten 229.013 255.078
Koersresultaat effecten (6.716) 759.240

643.300 1.394.423

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente 135 8
Voordelige valutaresultaten liquide middelen 25.926 0

26.061 8
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2018 2017
€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten
Nadelige valutaresultaten liquide middelen 0 541.844
Rente rekening-courant Dr. A.H. Heineken stichting voor de kunst 140.673 146.464
Rente rekening-courant Dr. A.H. Heineken stichting voor de
Geneeskunde 112.481 110.823
Rente rekening-courant Dr. A.H. Heineken stichting voor de Historische
Wetenschap 139.465 136.668
Rente rekening-courant Dr. A.H. Heineken stichting voor de
Milieuwetenschappen 154.179 150.735
Rente rekening-courant Dr. H.P. Heineken stichting 0 254.437
Rente rekening-courant C.L. de Carvalho-Heineken Stichting voor de
Cognitieve Wetenschappen 268.397 259.704
Rente rekening-courant H.P.H. Biochemie stichting 264.161 0

1.079.356 1.600.675

Amsterdam, 

C.L. de Carvalho-Heineken R.H. Meppelink H.A. Oosters
#klant1

Voorzitter

#klant2

Secretaris

#klant3

Penningmeester
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